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Kommunstyrelsen
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-03-05

KS 2019/724

Plats och tid

Sessionssalen kl. 13.00–14.15

Beslutande

Mikael Rubin (M), Ordförande
Erik Lundström (KD), Vice ordförande, t o m § 48
Helmuth Petersén (SD)
Mathias Andersson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Lennart Höckert (S)
Veronica Larsson (S), jäv § 46
Patrik Holmberg (C)
Emil Samnegård (MP)

Tjänstgörande ersättare

Ann Kajson Carlqvist (M), Tjänstgörande för Göran Gärtner (M)
Marianne Ohrlander (M), Tjänstgörande för Catharina von Blixen Finecke
(M)
Åke Svensson (KD), Tjänstgörande för Erik Lundström (KD) fr o m § 49
Ken Karlsson (SD), Tjänstgörande för Anita Persson (SD)
Inger Persson (L), Tjänstgörande för Henrik Silfverstolpe (L)
Anders Ahvander (SÖS), Tjänstgörande för Christer Dahlberg (SÖS)
Sven Lindkvist (S), Tjänstgörande för Anna Nordstrandh (S)
Birgitta Lanér Sjöström (S), Tjänstgörande för Veronica Larsson § 46

Ersättare

Jan Isaksson (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Fredrik Trulsson (SD)
Anna Holst (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Maria Wilhelms (MP), jäv § 50

Övriga

Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen
Daniel Vagland, Kommunjurist, Kommunledningsförvaltningen
Bo Carlbark, Avdelningschef - Kvalitet och Resursutveckling,
Kommunledningsförvaltningen
Dan Paxer, Politisk sekreterare (S)
David Liljedal, Politisk sekreterare (C)
Fredrik Sörling, Fastighetschef, Tekniska serviceförvaltningen, § 44
Mats Linderholm, Tf Förvaltningschef , Tekniska serviceförvaltningen, §
44
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Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen 2020-03-12

Paragrafer

42-66

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel
Ordförande
Mikael Rubin (M)

Justerare

Erik Lundström (KD) § 42-48

Helmuth Petersén (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-13

Datum då anslaget tas ned

2020-04-06

Förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Eva-Lotta Kittel

Justerares signaturer
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§ 52 Översyn av styrdokument – slutrapport
Dnr KS 2020/20

Ärendebeskrivning
Trelleborgs kommuns policy för ledning och styrning anger hur Trelleborgs
kommun ska arbeta med styrdokument och vilka olika begrepp som ska användas i
styrning och ledning av verksamheten. Antalet styrdokument är omfattande och för
att säkerställa en effektiv uppföljning har kommunledningsförvaltningen på
uppdrag av kommundirektören genomfört en översyn av Trelleborgs kommuns
styrdokument. Föreligger förslag till slutrapport av arbetet.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen har under 2019 arbetat med en översyn av
Trelleborgs kommuns styrdokument – riktlinjer, policys och strategier. Syftet med
översynen har varit att strukturera, aktualisera och vid behov revidera eller upphäva
de dokument som ska gälla från 2019 och framåt för kommunens strategiska
arbete, verksamhetsplanering och uppföljning. En del styrdokument är lagkrav,
såsom Energiplan eller Likabehandlingsplan. Dessa följer inte den begreppsapparat
Trelleborgs kommun har beslutat om för styrdokument, men motsvarande begrepp
kommer att användas för att kategorisera och i layout av exempelvis Energiplanen
som motsvarar en policy.
Dessutom är syftet att säkerställa att en aktuell författningssamling finns tillgänglig
på hemsidan i enlighet med kommunallagen, samt till service för medborgarna i
Trelleborgs kommun. En kommunal författningssamling innehåller kommunala
beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den
kommunala verksamheten i kommunen. Här finns bland annat taxor och avgifter,
lokala föreskrifter men också bolagsordningar och ägardirektiv, arbetsordningar,
reglementen och delegationsordningar samt övriga övergripande dokument.
Inventeringen genomfördes 2019. Ärenden med förslag till beslut avseende
revidering eller upphörande av styrdokument har löpande tagits upp för beslut och
det är ett kontinuerligt arbete som inte tar slut med denna översyn. Beslutsärenden
har lyfts ämnesvis då sammanslagning och förenkling av styrdokument har gjorts i
flera fall och så långt det är möjligt.
Styrdokument får även enhetlig layout inför publicering i författningssamlingen
under kommunikationsavdelningens ansvar.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna slutrapport Översyn styrdokument och lägga den till handlingarna,
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att uppdra åt kommundirektören att fortsätta översynen för att ytterligare samordna
styrdokument och avsevärt reducera antalet,
att uppdra åt kommundirektören att i arbetet med en mer tillitsbaserad ledning och
styrning ta fram förslag på hur styrningen bör se ut, samt
att arbetet återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott senast november
2020.

Skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

